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U Z N E S E N I A

z  38. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  28. októbra  2014


Miestna rada prerokovala :   

1.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
2.   Schválenie programu rokovania
3.   Návrh plánu  kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2015
4.  Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2014 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného  dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ, členom odborníkom komisií MZ a zapisovateľom komisií MZ
5.   Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov  zverených ZŠ s MŠ Sibírska
6.   Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov  zverených ZŠ s MŠ Odborárska
7.   Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov  zverených ZŠ s MŠ Cádrova
8.  Návrh protokolu o zverení do správy cvičiacich prvkov v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda EKO-podniku VPS
9.  Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 195/2013 MČ B-NM zo dňa 4. 9. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 10. 2013 o technickom zhodnotení objektu Materskej školy Pionierska  č. 12/A, Bratislava
 
Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1.-9.  nasledovné uznesenia: 


38/01  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Ing. Pavla Galamboša
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
38/02  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  
	s pripomienkou:
	do programu rokovania zaradiť bod: 
	Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 195/2013 MČ B-NM zo dňa 04.09.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2013 o technickom zhodnotení objektu MŠ na ul. Pionierka 112/A v Bratislave
	Z navrhnutého programu rokovania rokovať len o bodoch: 4, 10, 14, 15, 16 a 17

										Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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38/03   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2015 
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
38/04   Miestna rada
s c h v a ľ u j e
             vyplatenie odmien za II. polrok 2014 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného  dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ, členom odborníkom komisií MZ a zapisovateľom komisií MZ
a)  poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
b) členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
c)  zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

38/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh nahradenia pôvodného Protokolu č. 255/2005 zo dňa 14. 6. 2005, Geometrickým plánom č. 34/2014 zo dňa 5. 5. 2014 a Geometrickým plánom č. 35/2014 zo dňa 27. 5. 2014, ako aj v súvislosti s vykonanými investičnými akciami, ktorým sa zveruje technické zhodnotenie týchto objektov: 
- Materskej školy na ul. Šuňavcova č. 13 v Bratislave vo výške 37.793,70 €
- Materskej školy na ul. Legerského č. 18 v Bratislave vo výške 85.847,40 €
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

38/06   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy - Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska č. 2, Bratislava zo dňa 3. 10. 2010, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia stavieb Základnej školy a Materskej školy na ul. Odborárska č. 2 v Bratislave zvyšuje ich účtovná hodnota o sumu 426.414,12 €. 
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
38/07   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh nahradenia pôvodného Protokolu č. 176/2006 zo dňa 12. 6. 2006 novým Protokolom z dôvodu zosúladenia majetkovoprávnych vzťahov založených Protokolom č. 176/2006, Geometrickým plánom č. 28/2014 zo dňa 11. 3. 2014 ako aj na základe vykonaných investičných akcií,  ktorým sa:
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a/ 	odzveruje pozemok registra „C“ KN nachádzajúci sa v k. ú. Vinohrady parc. č. 6128/60 zastavané plochy a nádvoria o výmere 975 m2, v účtovnej hodnote 	73.404,38 €;
b/   zveruje   technické   zhodnotenie   objektov   Základnej školy  s  materskou  školou  na  ul. Cádrova  č. 23 v Bratislave v celkovej hodnote o sumu 154.398,08 €;
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
38/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb č. 208/2014 MČ B-NM, ktorým sa do majetku EKO-podniku verejnoprospešných služieb  zverujú cvičiace prvky: Cyklista, Veslár, Swingar, Turista, ktoré sú osadené na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/169, k. ú. NM, a  ktorých účtovná hodnota je 9.058,00 €“ 
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
38/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 195/2013 MČ B-NM zo dňa 4. 9. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 10. 2013, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia stavby (MŠ na ul. Pionierska č. 12/A v Bratislave) so súpisným číslom 3219, nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11873/1, k. ú. Nové Mesto zvyšuje jej účtovná hodnota o sumu 174.733,74 €
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0






	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta


Ing. Pavol Galamboš
overovateľ












Bratislava    28.10.2014
Spracovala :  Júlia Červenková
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